




Tussen Rijn en Lek 1988 3. - Dl.22 3 -18- redenen van zinsbouw: met deze formulering kon men immers tegelijker-tijd de ligging van het huis en van de poort aangeven. Een voorwaarde, die Karel V bij de verkoop stelde, was dat de stadjaarlijks als recognitie twee kapoenen voor het nieuw verkregen onroe-rend goed zou betalen. Deze betaling was een tijns die aangaf dat deheer van Wijk -in deze periode Karel V- de eigendom had uitgegeven. Erwaren meer huizen in Wijk -en met name in de Nijpoort of Nieuwstad-met kapoengeld belast, doordat ook de voorgangers van Karel als Heervan Wijk bij de eerste en tweede stadsuitleg erven -die hofstedenwerden genoemd- in tijns hadden uitgegeven (7). Alles bij elkaar kanover de plaats van het op 12 mei 15A5 getransporteerde weinig onduide-lijkheid meer bestaan: het lag aan het eind van de Munstraat en welaan de noordwestelijke kant

van die straat en moet daarom gesitueerdworden op de plaats van het huis Amstelwijck. De tekst van de bevestigingsoorkonde is te lang om hier in zijngeheel weergegeven te worden; daarom volgt nu de tekst van de akte vantransport voor het stedelijk gerecht van Wijk, die in deze oorkonde isopgenomen en ongeveer 50% van de tekst ervan beslaat: r. t&quot;Wij Jerefaes van Hollandt, scholt van wegen Keij Ma , Jan Henrickssen van Omeren, Claes Matheuijssen ende Henrick van Bijier,schepenen tot Wijck doen kondt allen luijden dat vor ons gecommen esin 't gerecht: meijster Peter de Clerck, raedt ende rentmeester-generael der Keij. Ma ' Zijn Ma * erfflanden van Utrecht, volmachttonende vanwegen Keij ' Ma &quot; den rechte genoech wesende, Ende heeftaldaer mit zijnen vrijen moetwille vanwegen Keij ' Ma ' ende ZijnMa * nacommelingen gerechtelick opgedragen ende

overgegeven mitordel ende mit vonnisse al se die schepenen wesen dat recht wasHenrick Aertsen, cameraer der stadt Wijck tot behouff, nutschap endeoerbaer der stadt Wijck voorschreven: den vrijen eijgendom van eenrehuijsinge ende hoffstede mit een poort, genoempt die Hoenrepoertende plaets, erve, van voeren tot achteren, onder ende boven, mitallen zijnen toebehoeren, alsoe die staende ende gelegen zijn binnender stadt Wijck aen die straete, daer men van dat slot vanDuersteden afgaet in die Vorderstraete; zoe dieselve bij de bis-schoppen van Utrecht gebruijckt zijn geweest in denselven eerst,ende naer Keij &quot; Ma &quot; toebehoert hebben. Omme deselve Hoenrepoorteende huijsinge bij den copere vrij ende eijgentlicken tot behoeffder stadt Wijck voirgenoempt gebruijckt ende beseten te worden alsoedie gelegen zijn in 't viercant, die Hoenrepoorte uuijtgaende op

diestraete, daer men van Duersteden afcompt gaende nae die Vorder-







Tussen Rijn en Lek 1988 3. - Dl.22 3 -21- 'Amstelwijck' tijdens de restauratie in 1985. Foto G.K.Fraza, Wijk bij Duurstede. Johan Baptista /an Brienen, een bierbrouwer. De buurman van dezebrouwer is inmiddels niet meer zijn collega van Groll, maar Jacob vanSandick, lid van een invloedrijke familie, die zelf verschillendeopenbare functies in Wijk bij Duurstede heeft bekleed (10). Dezegegevens over de eigenaars van Amstelwijck en hun buren wijzen eropdat de Munstraat -en met name de westkant van de straat- aanzien haddoordat de beter gesitueerden van de stad er woonden. Dat het om eenbijzonder gebouw gaat, bljkt uit de toevoeging in de akten, dat het isgelegen &quot;... met sijn oude rechten ...&quot; een frase die bij het trans-








